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خبـر در این هفته صورت می گیرد؛ 

پاسخگوی مدیران مجموعه شهرداری شیراز به همشهریان از طریق سامانه 137
مدیران مجموعه شهرداری شیراز در طول این هفته  از ساعت ۱۰ تا ۱۱ در برنامه روی خط شهر از طریق سامانه ۱۳۷ 

شهرداری پاسخگوی همشهریان هستند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز، در روز شنبه دوم بهمن ماه غالمرضا شهریاری 
شهردار منطقه دو، یکشنبه سوم بهمن ماه شهردار منطقه سه، دوشنبه چهارم بهمن ماه حسام الدین اسدزاده شهردار منطقه 
چهار، سه شنبه پنجم بهمن ماه رضا مسعودی شهردار منطقه پنج، چهارشنبه ۶ بهمن ماه حمیدرضا اسماعیلی شهردار منطقه 
۶ و پنجشنبه قاسم اکبری شهردار منطقه هفت شیراز در برنامه روی خط شهر و از طریق سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ 

شهرداری شیراز، شنونده و پاسخگوی درخواست ها و مشکالت شهروندان هستند.

شیراز گفت:  دانشگاه  پزشکی  دانشجویان  به  فارس خطاب  استاندار 
کسب دانش بیشتر با رعایت اصول اخالقی را در اولویت قرار دهند 
و پس از فارغ التحصیلی نیز علم اندوزی را رها نکنند و به دنبال دانش 

بیشتر باشند.
استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فارس،  محمدهادی ایمانیه در آیین روپوش سفید دانشجویان ورودی 
حفظ  اهمیت  بر  تأکید  با  شیراز،  پزشکی  دانشکده  در   ،۱۳۹۷ مهر 
احترام دو محور مهم »علم و سواد« و »اخالق و معرفت« در خدمت 
موازین،  این  رعایت  با  تا  خواست  پزشکی  دانشجویان  از  پزشکی، 

زندگی خود را وقف خدمت به مردم کنند.
دانشگاه،  به  ورود  آغاز  از  رشته  این  دانشجویان  گفت:  ایمانیه   
همکاران مجموعه سالمت هستند و ما را در خدمت رسانی به مردم به 

ویژه در بحران کرونا یاری رساندند.
 استاندار فارس اظهار کرد: با حفظ اخالق حرفه ای باید به گونه ای 
تالش  است؛  شما  خانواده  از  عضوی  بیمار  که  کنید  خدمت رسانی 
کنید تا احترام همراهان بیمار را جلب کنید، زیرا دعای آنان از با 

ارزش ترین دعاها برای کادر درمان است.
به  اشاره  با  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این   
دغدغه های دانشجویان پزشکی پس از فارغ التحصیلی، ابراز امیدواری 
موجب  انگیزه،  و  آگاهی  تدبیر،  همت،  با  دغدغه ها  این  تا  کرد 

افتخارآفرینی و سربلندی شود.
 او در بخش دیگری از صحبت های خود از دانشجویان خواست تا 

سپاسگزار خداوند باشند و از تمام افرادی که در این موفقیت آنان را 
یاری کرده اند، نظیر پدر، مادر و اساتید، قدردانی کنند و بدانند که با 
استعانت از خداوند و مشخص کردن اهداف بزرگ خود، بی شک از 

موفق ترین و خادم ترین افراد جامعه خواهند بود.
زمان  در  کارهای خود  در خالل  تا  دانشجویان خواست  از  ایمانیه   
تحصیل، برای مشکالت جامعه نیز وقت بگذارند و به مراکزی نظیر 
مراکز ترک اعتیاد، درمان ایدز، مراکز نگهداری معلوالن، ناشنوایان، 
نابینایان و بانوان بدسرپرست سر بزنند تا در جریان مسائل اجتماعی 
قرار گرفته و برای کمک به این قشر آسیب پذیر نیز برنامه ریزی و 

خدمت کنند.
استاندار فارس از دانشجویان خواست تا پس از فارغ التحصیلی به ادامه 
تحصیل در رشته های علوم نوین نیز فکر کنند تا در این عرصه نیز 

گام های مؤثری برای خود و جامعه برداشته شود.

استاندار فارس: استاندار فارس در مراسم افتتاح مرکز سیکلوترون 

بیمارستان کوثر شیراز:

مردم، شایسته بهترین کیفیت خدمات 
پزشکی هستند

بررسی  موانع و مشکالت پنج واحد 
تولیدی در جلسه کارگروه تسهیل 

استان فارس 

اظهار امیدواری معاون روابط کار وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به احیای 

کارخانه های استان فارس

با حمایت های اعضای شورای اسالمی شهر شیراز و شهردار شیراز؛ 

ورود یک رام قطار شهری به ارزش 180 میلیارد تومان به نرخ امروز درکالنشهر شیراز

با  سالم اهلل  زهرا  فاطمه  حضرت  والدت  ایام  فرارسیدن  آستانه  در 
حمایت های اعضای شورای اسالمی شهر شیراز و شهردار شیراز یک 
رام قطار شهری شامل پنج واگن به ارزش ۱8۰ میلیارد تومان به نرخ 

امروز در کالنشهر شیراز وارد شد. 
ورود  آیین  در  اصنافی  احسان  /خدیجه غضنفری:  سرویس خبری 
به  اشاره  با  شیراز  شهر  به  واگن  پنج  شامل  شهری  قطار  رام  یک 
اینکه آخرین رام قطارها در سال ۹۶ وارد شیراز شده بود گفت: با 
حمایت های اعضای شورای اسالمی شهر شیراز و تالش های مجموعه 
قطار شهری این واگن ها به عنوان چهاردهمین رام قطار شهری وارد 
شیراز شد. گفت: ۲۰ دستگاه واگن توسط کارخانه در ابهر تولید شده 

که با پیگیری ها پنج دستگاه به شهر شیراز اختصاص داده شد.
شهردار شیراز ادامه داد: روند احداث خط دو مترو از میدان قهرمانان 
شهری  مدیریت  مجموعه  تالش  با  حسین  امام  میدان  تا  میانرود  در 
سرعت بیشتری یافته، ریل گذاری فاز نخست خط دو به اتمام رسیده 

است و در ایام دهه فجر تست گرم خطوط آغاز می شود. 
آینده  سال  دولت  هفته  در  داریم  تالش  کرد:  خاطرنشان  اصنافی 

مسافرگیری خط دو از ایستگاه قهرمانان تا امیرکبیر آغاز شود. 
دقیقه، ۱۶۵ واگن  به ۷  انتظار  برای کاهش زمان  اینکه  بیان  با  وی 
دیگر مورد نیاز است، افزود: طی دو روز گذشته با حمایت اعضای 
بحث  پیگیر  مجلس  در  شیراز  نمایندگان  و  شهر  اسالمی  شورای 
از کار  مراحلی  و  بودیم  نیاز شیراز  مورد  واگن  برای ۱۶۵  فاینانس 
به  یافته  اختصاص  مشارکت  اوراق  میلیارد   ۴۵۰ همچنین  شد.  انجام 
شیراز در سال جاری را به 8۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که 
۲۵۰ میلیارد تومان برای اتوبوس و مابقی برای مترو است تا جهشی 

در تکمیل خطوط مترو داشته باشیم. 
تالش این دوره از شورای اسالمی شهر شیراز برای  گسترش حمل 

و نقل عمومی 
محمدتقی تذروی نایب رئیس شورا و رئیس کمیسیون حمل و نقل 
شورای اسالمی شهر شیراز نیز در این آیین گفت: یک قدم بلند برای 
متروی شیراز برداشته شد، آخرین واگن هایی که وارد چرخه حمل و 

نقل ریلی شده بود مربوط به سال ۹۶ بود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز از 
مجموعه شهرداری و سازمان حمل و نقل ریلی بابت پیگیری ورود 

این تعداد واگن تقدیر کرد.
تذروی افزود: تالش شورای اسالمی شهر در دوره ششم این است که 
خواسته های شهروندان همچون توسعه مترو را عملیاتی کنیم، حمل و 

نقل عمومی را گسترش و بار ترافیکی شهر را کاهش دهیم.
 

از ظرفیت های دیده شده در بودجه ملی برای توسعه حمل و نقل 
عمومی باید بهره برد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس نیز در این مراسم بیان 
کرد: ایجاد موازنه بین کالنشهرها از مسائلی است که از اهمیت باالیی 
برخوردار است و به همین دلیل پیگیری شد تا مجموعه ریلی شیراز به 

تعداد واگن های بیشتری مجهز شود.
محمودرضا رضایی کوچی عنوان کرد: در طرح جامع حمل و نقل 
شیراز قائده این بوده که شش خط ریلی برای این کالنشهر طراحی 
شود که خط یک آن اجرایی شده و بخشی از خط دوم آن هم سال 
آینده اجرا خواهد شد. عملیات ایستگاه خط سه آغاز شده و خط چهار 

هم در دست مطالعه است.
وی گفت: با پیگیری شورای شهر و شهرداری، شهرداری شیراز موفق 
که  فاکتوری  و  دهد  اختصاص  شهر  این  به  را  مترو  واگن های  شد 

تأثیرگذاری قطار شهری را مشخص می کند، سرفاصله انتظار است. 
برای توسعه  از ظرفیت های دیده شده در بودجه ملی  ادامه داد:  وی 
حمل و نقل عمومی باید بهره برد و از سوی دیگر شهرداری نیز بحث 
این  با وجود  تا  پیگیری  را  فایناس و جذب سرمایه گذاری خارجی 
ظرفیت ها و افزایش سرعت عملیات عمرانی فرصت خوبی در اختیار 
شهرداری است تا طی چهار سال آینده سرفاصله زمانی را کاهش دهد.

ادبیات بومی فارس گردآوری می شود

نمایش صنایع دستی استان فارس 
 در نمایشگاه بین المللی گردشگری 

و صنایع وابسته تهران

مدیرکل آموزش و پرورش فارس:

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: در راستای اجرای عدالت 
چوبی  سقف  با  خشتی  مدرسه  آخرین  محرومیت زدایی،  و  آموزشی 

در ناحیه سه شیراز جهت احداث یک آموزشگاه جدید تخریب شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش فارس، محمدخلیل عسکری در آیین آغاز عملیات 
 ۳ ناحیه  روستای کرونی  جاویدی  مرتضی  شهید  آموزشگاه  اجرایی 
محل  از  تومان  میلیارد   ۱۲ بر  بالغ  پروژه  این  اعتبار  گفت:  شیراز 
و  کرونی  روستای  شهدای  نام  به  و  بوده  محرومیت زدایی  اعتبارات 

سردار شهید مرتضی جاویدی مزین خواهد شد.
خیرین  ظرفیت  از  باید  گفت:  فارس  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
مدرسه ساز و مجلس شورای اسالمی برای توسعه عدالت آموزشی به 
خوبی بهره ببریم.عسکری گفت: برنامه های ما در خصوص بازگشایی 
با  مقابله  ستاد  شیوه نامه های  و  دستورالعمل ها  مبنای  بر  نیز  مدارس 

اجرایی کردن  لزوم  به  کرونا است.مدیرکل آموزش و پرورش در 
مطلوب سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش اشاره کرد و توجه 
به این سند را یکی از مهمترین راه های پیشرفت آموزش و پرورش 
انقالب دانست.مدیر آموزش و  در مسیر تعلیم و تربیت نسل آینده 
پرورش ناحیه ۳ شیراز نیز در این مراسم گفت: این آموزشگاه با دارا 
بودن ۲۲ اتاق مشتمل بر ۱۲ کالس درس در فضایی مناسب ساخته 
خواهد شد و در اختیار دانش آموزان و اهالی محترم این منطقه قرار 
میلیارد   ۱۲ از  بیش  اعتبار  به  اشاره  با  کماندار  خواهد گرفت.محمد 
تومانی این پروژه گفت: امیدواریم بتوانیم در موعد مقرر این پروژه 
را به انجام رسانده و دانش آموزان الزم التوجه روستای کرونی را به 
یکی از خواسته های برحق خود برسانیم.وی گفت: این آموزشگاه در 
زمینی به مساحت یک هزار و 8۰۰ مترمربع و زیربنای یک هزار و 

۲۲۰ مترمربع ساخته خواهد شد.


